
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. VORDEN D.D. 19-11-

2014. 

 

Aanwezig: Janneke Hiddink, Kees Jansen, Johan Verstege, Renz Cornegoor, Edwin 

Hulshof, Jeroen Tijssen, Jeroen Oonk, Herman Vrielink, Arend Verbeek, Ab 

Velhorst,  Eddy Hiddink, , René Nijenhuis, Jeroen Vos, Marc Rouwen, Wilco Klein 

Nengerman, Rob Oplaat, Dick Zelle, Ilse Oldenhave, William van der Veen, Jan 

Hulshof, Marc van der Linden, Renze Kuitert  (notulen). 

         

Afwezig (m.k.):  

Bennie Wentink, Stef kruip, Jan Borgonjen, Dennis Wentink, Erwin Hengeveld, Hugo 

van Ditshuizen. 

         

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 2
e
 

ledenvergadering van 2014. 

William licht toe waarom er 2 ledenvergaderingen per jaar zijn: begroting bespreken- 

en de plannen voor het komende seizoen in juni en dan de bekende ledenvergadering 

in het najaar met o.a. de onderwerpen kascontrole en bestuursverkiezing naast de 

andere vaste thema’s. Daarnaast geeft de voorzitter aan dat de agenda gewijzigd is 

voor deze vergadering. ( bestuursverkiezing eerder) Er is een beleidsdag geweest van 

het bestuur en hieruit zijn plannen gekomen : o.a. samenwerking buurtclubs en 

persoonlijke plannen van de bestuursleden. 

 

 

2. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d.  19-06-2013 en 25-11-2013:  

Deze ledenvergadering worden er 2 notulen besproken. Het is de bedoeling dat in het 

vervolg de notulen per ledenvergadering worden besproken: de notulen van juni in 

november/december  en de notulen van november/december in juni. 

Rob oplaat : Wie is er nu consul: Antwoord formeel is B Golstein consul. 

De notulen worden vervolgens goedgekeurd. 

 

4. Financieel verslag van de penningmeester/ Kascommissie. 

 

De Penningmeester geeft een overzicht/presentatie van de begrotingen van 2012-

2013, 2013-2014 en de prognose begroting van 2014-2015. 

Verslag kascommissie van Ab Velhorst en Jeroen Oonk: De kas en alles wat daarmee 

samenhangt zag er erg goed uit aldus Ab, inclusief de ledenadministratie van 

P.Gompert in het seizoen 2013-2014.  

Aan de penningmeester wordt decharge verleend door de vergadering. Wie volgt Ab  

op in de kascommissie? Hiervoor meldt zich uiteindelijk Arend Verbeek. 

 

 

5. Bestuursverkiezing: 



 

 

Renze Kuitert treed af als secretaris. Het bestuur draagt Ilse Oldenhave voor als de 

nieuwe secretaris. De ledenvergadering kiest haar als secretaris van de vv Vorden. Jan 

Hulshof is aftredend als bestuurslid Kantine/Horeca. Al vorens hij aftreed wordt hij 

benoemd tot erelid van de vv Vorden, Willemien zijn echtgenoot wordt benoemd tot 

lid van verdienste.  Renz Corrnegoor wordt voorgedragen door het bestuur als zijn 

opvolger. Renz wordt vervolgens door de ledenvergadering gekozen.  

William geeft uitleg over het nieuwe organigram van de vereniging. Het bestuur 

bestaat uit 9 leden. Op dit moment zijn er nog 2 plekken vacant. 

 

6. Horeca/ Kantine. 

Kees geeft aan wat er het afgelopen jaar is gebeurd en deelt mee dat er nieuw 

meubilair komt. 

 

7. Communicatie. 

Renze Kuitert informeert de vergadering over wat er op het gebied van communicatie 

is gerealiseerd: de presentatiegids, de nieuwe website, Twitter en  het Scholder an 

Scholder project samen met de KNVB. Rondom het onderwerp Nieuwsbrief vv 

Vorden worden de verschillende commissies benaderd voor meer info vanuit de 

leden. 

 

8.Pauze. 

 

9.Voetbalzaken. 

Marc blikt terug op de prestaties van het afgelopen seizoen en de huidige stand van 

zaken van de verschillende afdelingen: pupillen, junioren en senioren. Hij kijkt ook 

vooruit naar het seizoen 2014-2015. Het contract met hoofdtrainer Michel Feukkink is 

wederom verlengd. De TJC zo vertelt Marc is in een tussenfase gekomen. 

Marc benoemt verder de nieuwe opzet van de selectie elftallen, het meisjesvoetbal bij 

vv Vorden, de samenwerking met Soci en het vervolg van het opleiden van eigen 

trainers. 

 

10.Vrijwilligerszaken. 

Janneke houdt een presentatie over de vacatures vrijwilligers en dat het moeilijk is om 

voldoende personen hiervoor te vinden. ( bv in de kantine) Daarnaast vertelt zij over 

de ouderavond die georganiseerd is voor ouders van nieuwe pupillen, het 

vrijwilligersbeleid en de Avondvierdaagse die dit jaar voor het eerst door onze 

vereniging is georganiseerd. 

Er wordt dit jaar een student van de HAN aangesteld bij de verdere 

beleidsontwikkeling vrijwilligers. 

 

11.Accomodatie/ Materialen. 

Johan toont de vergadering zijn presentatie over het meerjaren investeringsplanen het 

onderhoud van de velden/ trainingsschema en belasting van de velden. Hij zal 

hierover ook met de trainers in overleg gaan/ hun informeren. Op de Oefenhoek kan 

altijd getraind worden. De keuring van de velden voor een training zal ’s middags om 



 

1600 uur plaatsvinden. Dit alles om de velden bij slechte weersomstandigheden te 

sparen. Johan geeft ook een overzicht van meerjarenplan kantine en het gebouw. 

Voor het gebouw is inmiddels een ontruimingsplan vv Vorden  gemaakt voor het 

geval van een calamiteit bv brand. 

 

12. Marketing en Sponsoring. 

Er is nog geen nieuw bestuurslid voor deze discipline gevonden. Marketing en 

Sponsoring richt op Binnen halen, Binden, Behouden en Borgen van sponsoren. 

 

13. Financiën. 

Kees staat  stil bij de begroting van 2014 -2015 en heeft dit uitgewerkt in een 

uitgebreide presentatie. Het banksaldo van de vereniging is ok, zo blijkt. 

 

 Rondvraag: 

Eddy Hiddink: Het zou mooi zijn als het toekennen van het Lid van verdienste vv 

Vorden een vervolg krijgt. 

Jeroen vraagt zich af of de kleur van de bar wel past bij de rest van de kantine. 

William geeft aan dat de in de toekomst zeker aandacht zal krijgen en dat wij alles 

stap voor stap moeten doen. 

Daarnaast constateert hij dat het scorebord van de A niet wordt bijgehouden. Er wordt 

afgesproken dat de A1 dit gaat bijhouden. 

 

William sluit de vergadering af en dankt een  ieder voor zijn komst. 


